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 كالي محمد
 

 العود
 

 المسواك
 

( براكين فيها أنها)  هاواي جزر 
 

 السويس قناة
 

 انججبل ٔانسٕٓل          
 

 انشأسًبنٍخ                           
 

 يُذنٍف يكتشف انجذٔل انذٔسي               
 

 اَتشبس انهغخ فً أفشٌقٍب                  

 

 ثُك نًسبعذح انُسبء ٔانفقشاء فً ثُقالدش     

 

ثحج نهعهًبء عٍ انحٍٕاَبد ٔانحًبو ثشكم خبص  

 األًٍٍَب فً ثشٌطبٍَب                   

 

 جبئزح انًهك فٍصم                      

 

 انتهٕث ٔيبدح انقشافٍٍ                  

 

 قطعخ عٍ انذٔحخ                      

 

 

 انعُبٌٍٔ انتً ٌحٌٕٓب انًُٕرد 
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 الثالث النموذج

 المقروء استٌعاب جزء

 كالي محمد/ أولا 

 ؟ أسلم لما عمره كان كم (1

22 . 

 ؟... جوالت 3 ربح لما عمره كان كم (2

 العود/ ثانياا 

 ؟ ٌستخلص كٌف أو العود ٌتكون كٌف (1

 . Distilling التقطٌر عملٌة

 

 المسواك/ ثالثاا 

 ؟ ٌتكلم اٌش عن( 1) البرقراف (1

 . كوٌس وأسنانهم فمهم ٌنظفون ماكانوا بالماضً الناس أن

 ؟.. السواك نستخدم لٌش (2

 . الرسول من وصٌة ألنه

( براكين فيها أنها)  هاواي جزر/  رابعاا  

 ؟. الجزٌرة ظهرت كٌف (1

One by one  ًسنة بلٌون 33 خالل ف . 

 ؟ ٌتكلم ماذا عن(  1) البرقراف (2

A) الجزٌرة فً البراكٌن . 

B) تكونها وطرٌقة هاواي ٌصفون العلماء أنه . 

 ؟).....(  كلمة معنى (3
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 . وتصلبت البركانٌة الحمم بعض فوق تراكمت ٌلٌها ألنه السرٌع الظهور جوابها

 

 السويس قناة/  خامساا 

 )رسذثذ عه اٌفشوسً اًٌٍ وبن مسؤوي عه مطشوع اٌسىٌس ووٍف اٌعبئالد

 . 3اٌسبومخ فً أوسوثب فشزذ ثبالفززبذ ( لطعخ لصٍشح عٍٍهب سؤاٌٍه أو 

 ي ؟/ أهمٍزهب ألي اٌذو1
 أوسوثب . 

 سبدسبً / انججبل ٔانسٕٓل 

 ؟ Mountains/ اٌدجبي  Hillمب اٌفشق ثٍه اٌزالي  (1
Its lower than the Mountains .  

 مبوسجخ مسبزخ اٌدجبي عٍى اٌىشح االسضٍخ ؟ (2
 

 سبثعبً/ انشأسًبنٍخ 

 مبسن و وازذ معه وش سىو ؟(1 
 أوهم وزجىا عه اٌمدزمع ....

 

 سبثعبً / يُذنٍف يكتشف انجذٔل انذٔسي .

 

 حبيُبً/ اَتشبس انهغخ فً أفشٌقٍب 

 .؟ وٍف وصٍذ اٌٍغخ ٌدىىة أفشٌمٍب(1 
 

 تبسعبَ / ثُك نًسبعذح انُسبء ٔانفقشاء فً ثُقالدش

 ( ؟1مبرا فهمذ مه ثشلشاف )(1 
  واسمه )...( واٌىسبء  أوه هزا اٌجىه ٌسبعذ اٌفمشاء

 أمب اٌجىىن اٌزمٍٍذٌخ مبرسبعذ اٌفمشاء واٌىسبء ..

 

تبسعبً / ثحج نهعهًبء عٍ انحٍٕاَبد ٔانحًبو ثشكم خبص ٌجحخٌٕ فً سجت 

 ٔفبتٓب ...

 أوهم خٍىا اٌجمش رزفشج عٍى اٌزٍفضٌىن ودٌعىهب وصبسد رىزح زٍٍت أوثش(1 
 وش اًٌٍ ٌخًٍ إوزبج اٌسٍٍت أوثش ؟

Relaxing and Happy . 
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 األًٍٍَب فً ثشٌطبٍَب  عبششاً /

ورىٍمىا فٍهب عه االوٍمٍب فً ثشٌطبوٍب وأوه اغٍت اٌمهبخشٌه مه اٌهىذ هم 

 اًٌٍ عىذهم االصبثه ثبألوٍمٍب وروش أسجبة االصبثه .... اٌهىىد اٌىجبرٍٍه 

 اٌص سجت االوٍمٍب ؟(1 
 . B12ومص فٍزبمٍه 

 

 انحبدي عشش / جبئزح انًهك فٍصم 

 مٍه ٌشضر ٌٍدبئضح ؟(1 
 اٌدبمعبد واٌمعبهذ اٌعٍمٍخ .

 عٍى مبرا رسزىي ومٍه اًٌٍ ٌذخٍىن فٍهب ..؟(2 
 

 انخبًَ عشش/ انتهٕث ٔيبدح انقشافٍٍ 

 ورسذس عه مىد اٌجطبسٌك اًٌٍ زٍشد اٌعٍمبء 

 اًٌٍ زصٍىهب ثبٌمئبد عٍى ضىاطئ اٌمذٌىخ ...

 ....................؟(1 
 اٌىشثىن .

 اٌص اوزطف اٌعٍمبء سجت مىد اٌجطبسٌك ؟(2 
A)       . اٌجزشويB. ًأوهم ٌم ٌىزطفىا اٌسجت أثذا ) 

 د اٌجسش ٌٍص مبرذ ؟زٍىاوب(3 
 ثسجت صٌذ اٌمصبوع ورٍىس اٌجسش فٍهب ..

 

 انخبنج عشش / قطعخ عٍ انذٔحخ 

 ) أزمذ مه اٌجسشٌه ثم اوزمً ٌٍذوزخ وصبس ٌه فٍهب 

 سىىاد وال صاي ٌالن فٍهب ...( 11

 مبهً اٌعجبسح اٌصسٍسخ ؟

Ahmad has been living –Staying in Doha for 
10 years . 

 ساخع مٍف اٌمطع اٌمىشسح فً خمٍع اٌىمبرج 

 اٌشزبٌخ خىن . (1

 اٌطشطً اٌمطعىن .  (2

 اٌسىه اٌمدبوً . (3

 اٌسشامً . (4


